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Przedstawiam poprawioną wersję Klanu - jak zwykle, czekam na wa-
sze sugestie i porady.
Bierzcie, testujcie, bawcie się i grajcie.
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Wstęp
Witamy w grze Klan Poszukiwaczy Skarbów!

Klan Poszukiwaczy Skarbów to prosta gra fabularna, kierowana do rodzin z 
dziećmi. Jeśli nie wiesz, czym jest gra fabularna, czy tak zwany „papierowy 
RPG”, łatwo możesz znaleźć informacje w Internecie. Możesz też obejrzeć tak 
zwane sesje gry, czy Actual Play na YouTube lub Twitchu.

Gry RPG to świetna zabawa, a gry z rodziną stają się coraz bardziej popularne!

Klan
Gracze w Klan Poszukiwaczy Skarbów wcielą się w rolę… klanu poszukiwaczy 
skarbów. To znaczy, że Postaci Graczy będą członkami rodziny lub innej zżytej 
grupy kompetentnych osób zajmującej się odkrywaniem ważnych, lub warto-
ściowych przedmiotów (albo miejsc czy stworzeń): na przykład klan McKwaczy z 
komiksów i kreskówek Disneya, szóstka sławnych kucyków, rodzina Gru, rodzina 
Weasleyów czy klan Smedrych z powieści Brandona Sandersona.
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Sama natura świata jest otwarta – to znaczy, że gracze sami będą tworzyć 
świat podczas rozgrywki. Do uczestników zabawy należy decyzja, czy grają w 
świecie podobnym do Ziemi, czy zamieszkałym przez gadające zwierzęta.

Przykładowy Klan i świat gry możesz znaleźć na końcu naszej książeczki.

W grze jest miejsce na „kreskówkową” przemoc, abstrakcyjną i bez ran czy roz-
lewu krwi – jest ona jednak opcjonalna. W Klan Poszukiwaczy Skarbów można 
bawić się w rozwiązywanie problemów bez przemocy.

Gracze i Opiekun
W grze każdy gracz i graczka tworzy własnego Poszukiwacza. Poszukiwacze 
to drużyna – grupa poszukiwaczy skarbów i przygód jak główni bohaterowie 
serialu czy gry wideo. 

Opiekun nie ma jednej postaci – opisuje świat gry, przedstawia różnych lu-
dzi, zwierzęta i wymyśla ciekawe przygody. Opiekunem może być trochę star-
szy gracz – ale nie jest to konieczne, jeśli nauczycie się grać wspólnie, każdy 
może okazać się świetnym Opiekunem.

Kostki i przygotowanie do gry
Do gry będziesz potrzebować też kilku specjalnych kostek! Możesz zmienić zwy-
kłe kostki sześcienne w kości do Klanu Poszukiwaczy Skarbów na jeden z dwóch 
sposobów:

traktuj 6 jako wynik Dwie Gwiazdki ( ), 4 i 5 jako jedną gwiazdkę , 2 i 3 
jako puste ścianki, a 1 jako Pech

jeśli masz permanentny marker, narysuj dwie gwiazdki na dwójce, jedną 
gwiazdkę na trójce i jedynce, a pech na piątce. Czwór-
kę i szóstkę możesz zostawić puste, możesz też nary-
sować na nich puste kwadraty. O tak:

 Przyda wam się też jakiś papier do notowania: być może 
Opiekun będzie chciał narysować mapę lub scenę, by 
wspomóc wyobraźnię. Weź ołówki i kolorowe mazaki, 
by móc coś zanotować i szybko nabazgrać. Znam Opie-
kunów, którzy używali klocków i innych zabawek, aby 
przedstawiać scenę w świecie gry. 
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W grze twoi Odkrywcy będą mogli zbudować własną Bazę – ją także możecie 
narysować lub przedstawić za pomocą klocków.

Do liczenia Gwiazdek przydadzą się też jakieś żetony – mogą być to pa-
pierowe czy tekturowe kartoniki, wycięte z tektury żetony w kształcie 
gwiazd, ale możecie użyć czegokolwiek – kamyczków, drobnych pieniąż-
ków, śrubek…  Jednak jeśli grasz z małymi dziećmi, pamiętaj, że Gwiazdki 
nie mogą być za małe, a nawet jeśli grasz ze starszakami, nie używajcie 
słodyczy jako Gwiazdek!
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Grzeczność na sesji
Przed grą powiedz graczom, 
że będziecie wspólnie opowia-
dać historię. Wytłumacz im 
rolę Opiekuna oraz to, że ich 
bohaterowie należą do Klanu 
Poszukiwaczy Skarbów. 

Powiedz też im coś w sty-
lu: „Będziemy opowiadać 
historię poszukiwaczy 
przygód i skarbów. Czasem 
może tak się zdarzyć, że 
waszym postaciom w grze 
przydarzy się coś strasz-
nego albo coś, o czym na-
prawdę nie chcecie słuchać. 
To zabawa i gra – nie musi-
cie się w niej męczyć. Jeśli 
nie chcecie słuchać o strrrrasznych czy nieprzyjemnych rzeczach, każdy z nas 
może zatrzymać grę, wykonując taki gest – dotknij wewnętrznej części zgię-
tej dłoni palcami drugiej ręki, jak znak time-out w koszykówce. Powiedzcie, 
że nie chcecie, by gra dalej szła w tę stronę. Nie musicie mówić, dlaczego, wy-
starczy, że powiecie, że tego nie lubicie”. Wtedy możemy cofnąć czas w grze, 
bez strasznego i niepokojącego elementu.

„Podczas gry jesteśmy też dla siebie mili. Nasi bohaterowie mogą się pokłó-
cić, ale to nie znaczy, że my musimy się kłócić i walczyć. Nawet gdy jesteśmy 
podekscytowani sytuacją, nie bijemy się i nie krzyczymy na siebie. Jeśli ktoś 
będzie dla Ciebie niemiły, też możesz przerwać grę i poprosić innych graczy i 
Opiekuna o pomoc”.

Trzymajcie się tych zasad. Możesz też powiedzieć na przykład: „Ja na przykład 
bardzo boję się pająków i nie chcę, by mój bohater walczył z nimi. Jeśli ktoś 
z was chce jeździć na wielkim pająku, zamiast tego powinien wymyślić jakie-
goś innego wierzchowca”.
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Poszukiwacze
W grze wcielamy się w grupę Poszukiwa-
czy Skarbów. Nasze postaci nie muszą się 
zgadzać ani lubić – ale stanowią drużynę, 
która poszukuje cennych przedmiotów, 
miejsc czy stworzeń.

Wasza drużyna to nie cały Klan! Poza wa-
szymi postaciami w skład klanu wchodzi 
wiele innych osób. Klan to rodzina łowców 
skarbów – nie zawsze muszą ich łączyć 
więzy krwi, nie muszą też się kochać. Są to 
jednak ludzie i inne osoby zamieszkujące 
świat gry, które wspólnie pracują i dbają 
o swój dom. Klan może mieć przywódcę – 
częściej jednak ma ich kilku.

Jeśli gracze są trochę starsi, Opiekun może 
zadać każdemu graczowi jedno z tych py-

tań przed pierwszą rozgrywką:

• Jak nazywa się Klan i z czego słynie?
• Jak nazywa się jego przywódca i jak stworzył Klan?
• Kto jest największym wrogiem Klanu?
• Dlaczego Klan szuka skarbów?
Jeśli gracze są młodsi, możesz zapytać ich o to wspólnie — ale w takim wy-
padku Opiekun może trochę naprowadzać dzieci na grę, która zadowoli 
wszystkich. Jeśli młodzi gracze są fanami jakiegoś komiksu czy serialu ani-
mowanego, możesz zadać pytanie w stylu: „A może chcecie zagrać superbo-
haterami, tylko że poszukujecie magicznych kryształów?”Sam
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